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PRESSEMELDING om Velgerguiden
for over 1 million pensjonister og nærmeste pårørende foran høstens Stortingsvalg
NorAlliansen er en frivillig, upolitisk organisasjon med formål å ivareta interessene til pensjonister som har valgt å
bosette seg i utlandet. I den anledning har vi gått ut med 6 konkrete spørsmål til alle partier som stiller liste ved
Stortingsvalget til høsten. Resultatet av denne undersøkelsen har vi sammenfattet i en VelgerGuide som er basert på
partiledernes svar på våre spørsmål om partiene vil reversere den nåværende diskriminering og urett mot de eldre i
Norge og i utlandet. Vi viser til våre Web-sider www.noralliansen.org der VelgerGuiden også er publisert.

Hensikten med denne pressemeldingen er:
1) Å informere om at VelgerGuiden bygger på klare og entydige mål som kan fungere som en felles plattform for alle
senior- og pensjonistorganisasjoner som vil slutte seg til oppropet.
2) At vi kan oppnå bedre og raskere resultat ved å samarbeide og (sam)handle på tvers av geografiske skiller med
fokus på felles mål enn om vi jobbet hver for oss.
3) Å få en raskest mulig tilbakemelding på om denne VelgerGuiden og målsettingene den bygger på støttes, og/ eller
om egne målsetting og anbefalinger er/blir laget.
4) At vi legger ut linker til alle senior- og pensjonistorganisasoner som har formulert målsettinger om å reversere
diskriminering og urett mot de eldre, og spesielt hva de har tenkt å gjøre å for å realisere målene.
5) Å informere om at Landsforeningen; Rettferd for de Eldre (LRE) og NorAlliansen (NAG) vil gå ut med (publisere)
en VelgerGuide som hvordan over 1 million pensjonister og deres nærmeste pårørende BØR stemme på om de vil
- stoppe diskrimineringen og urett mot de eldre og
- stoppe dagens avkorting av pensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter – i utlandet/Norge.
- stoppe planlagt pensjonsavkorting eller skatter, avgifter og/eller offentlig inngrep.
Pensjon skal utbetales uavkortet.
Det vil bli satt pris på om denne pressemeldingen og vedlegget blir publisert på debatt/kronikk-sidene i avisen.

Med vennlig hilsen
for NorAlliansen - The Northern Alliance Global (NAG)
The global organization for Scandinavian expatriates
Jakup Skamsar (Leder)
Post-/ Skype- & E-mail address
Tele-/Mobil Number
Head Office/Org No/WebSite:
15 Verenikis St, 8045 Paphos Cyprus 00357 9999 0358 (Cy) Rabbaveien 28 A, N 3515 Hønefoss,
Skype name: Jakup_skamsar
0047 4812 8288 (No) Organization No: 994709291
jakup.skamsar@noralliansen.org
00357 7000 0253 (NAG) WebPage:www.noralliansen.org
NorAlliansens objectives is to cater for the interests of persons who have earned pension- and
health service rights in the Nordic countries, and to secure these rights regardless of domicile. See:
http://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfNTMwZDJoNTUyZzI&hl=no
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post@arbeiderpartiet.no; epost@senterpartiet.no;
post@sv.no; politikk@hoyre.no; frp@frp.no;
krf@krf.no; venstre@venstre.no; dlf@stemdlf.no;
”Pensjonistpartiet” <einar@oslonett.no>;
”Demokratene v leder Elisabeht Rue Stencbo”;
<lisabethrue@hotmail.com>
raudt@raudt.no; post@dekristne.no
brolfs@online.no; janeilifmehus@online.no;
jenssen@online.no; 'stnnod@hotmail.no;
d-bredal@online.no; info@noralliansen.org;
lop@online.no; pf@pensjonistforbundet.no;
torgpett@online.no; marius@norm-norge.no;

